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Se spune adesea că viitorul unei țări poate fi „citit” în modul cum arată sistemul educațional, în felul în 

care funcționează școlile, în relația (autorități-)profesor-elev(-aparținători). Această idee nu este departe 

de realitate, chiar dacă viitorul unui țări este influențat de un cumul de factori, cu un grad de 

complexitate extrem. Educația reprezintă indubitabil edificiul pe care se clădesc cele mai importante 

instituțiile sociale, contextul cel mai important în care se deprind comportamentele dezirabile și chiar 

mecanismul care asigură oportunitățile de dezvoltare economică și culturală. Ca atare, investiția în 

educație trebuie să aibă prioritate pentru orice guvern; și nu numai la nivel declarativ.  

 Din această perspectivă, a avea un sistem educațional performant înseamnă în primul rând a 

avea unități școlare cu spații adecvate și bine dotate, precum și cadre didactice motivate (inclusiv 

financiar). În cele ce urmează vom oferi câteva recomandări cu privire la ce înseamnă o integrare 

eficientă și eficace a tehnologiilor în procesele educaționale. Aceste recomandări nu se bazează pe vreo 

pretenție din partea autorilor de a deține adevăruri eterne; cu siguranță există și alte scenarii posibile, 

rute alternative și/sau complementare de a aborda subiectul nostru. Deciziile guvernamentale trebuie să 

țină seama de cât mai multe dintre acestea pentru a avea o abordare profesionistă și responsabilă la 

nivel de politică publică, de măsuri de implementare și bugetare. 

 Tehnologiile pot avea un impact pozitiv în școli, dacă și numai dacă integrarea lor este abordată 

comprehensiv. Ele pot eficientiza activitățile cadrelor didactice și crește semnificativ performanța 

academică a elevilor, dar nu ca piese de mobilier, ci utilizarea lor. Degeaba investim în sute de mii de 

tablete, dacă rămân închise în dulapuri sau nu avem conținut educațional digital care să ruleze pe ele. 

Degeaba investim în table inteligente, dacă ele ajung să fie folosite ca ecrane de proiecție, nu ca sisteme 

interactive. Degeaba investim în calculatoare și conexiuni la internet, dacă ele stau închise în 

laboratoare. 

 Recomandările de mai jos nu sunt cu titlul informativ. Ele pot face diferența de care spuneam 

ceva mai devreme. Pe de altă parte, investiția în educație, investiția în tehnologii educaționale, nu mai 

trebuie privită pe termen scurt, în cicluri financiare de un an de zile. Putem învăța din alte domenii că o 

astfel de gândire pe termen scurt este profund păguboasă. Este suficient să ne amintim de turismul 

românesc ca să înțelegem de ce avem nevoie să trecem la o altfel de viziune, cu adevărat strategică.  

 

 O altă chestiune foarte importantă este cea 

a schimbării de paradigmă. Nu putem să ne 

asumăm investiții majore, de zeci și poate chiar 

sute de milioane de Euro în educație, în dotările 

școlilor, în tehnologii noi și emergente, în 

formarea a zeci de mii de cadre didactice ani la 

rând, dacă acele investiții vor fi folosite doar la o 

fracție din valoarea lor. De exemplu, dacă se 

achiziționează calculatoare și alte echipamente, ele 

trebuie să fie folosite de întreg corpul profesoral și 

nu să zacă prin laboratoare în care elevii ajung 

ocazional, la o lecție deschisă sau inspecție de 

grad.  

Schimbarea de paradigmă în educație 

trebuie să aibă loc în ansamblul școlii, nu 

numai la anumite discipline, la anumiți 

profesori sau numai la câteva ore. 

Profesorii, indiferent de momentul în care se află în cariera lor didactică, trebuie să-și dorească 

să evolueze din punct de vedere al competențelor didactice, să fie sprijiniți în acest sens și să folosească 

în cele din urmă dotarea care le este pusă la dispoziție. Nu ar fi corect față de colegii lor ca unii 

profesori să refuze utilizarea tehnologiei doar pentru că mai ai au puțin până la pensionare sau pentru că 

ei manifestă o reticență față de tehnologie. Să ne imaginăm cum ar fi ca un astfel de cadru didactic să 

refuze să introducă notele într-o platformă de management educațional integrat, secretariatul școlii 

făcând acest lucru în locul lui, în timp ce colegii săi își alocă timp și introduc notele individual. 
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 Cu siguranță că recomandările de aici pot suferi amendamente, pot fi îmbogățite ori criticate, 

cum de asemenea pot primi o formă mult mai operațională decât ne-a permis nouă spațiul editorial. Este 

un prim demers în acest sens, mai degrabă mânat de dorința și nevoia de a stârni o dezbatere decât să 

devină o unitate de măsură, rigidă. Pe de altă parte, acestea sunt doar recomandări cu caracter general. 

În mod normal, pentru a ajunge la măsuri eficace de integrare a EduTech în școala românească este 

nevoie de un alt fel de demers, mult mai complex, care implică foresight, foarte multă analiză și și mai 

multă dezbatere. 

 

 

§6.01. Mixul instrumente și tehnologii pentru o educație eficace 
 

Experiențele celor care lucrează zi de zi cu elevii, care folosesc tehnologia la clasă și în afara ei, care 

dezvoltă conținuturi educaționale digitale și non-digitale, care adaptează și construiesc practici 

pedagogice astfel încât să răspundă profilului noilor generații de elevi, recomandă utilizarea unui mix 

de instrumente didactice și nu o atitudine radicală cu privire la adoptarea tehnologiilor. De exemplu, 

pentru orele de fizică, este mai utilă folosirea clasicelor kituri educaționale în combinație cu diferite 

variante digitale ale acestora decât să se apeleze exclusiv la materialele electronice. Elevii vor fi la fel 

de atrași de un sistem de prisme și un fascicol laser desfășurat pe o masă precum sunt de un simulator 

online care redă un astfel de experiment pe ecranul calculatorului sau unui dispozitiv mobil, iar cu cât 

ceea ce văd pe ecran se verifică prin experiență directă, cu atât procesul de învățare construiește mai 

multe corelații neuronale care să activeze mai ușor în viitor informația respectivă. 

 La orele de Educație Fizică, în ciclul primar, de exemplu, se poate folosi realitatea augmentată 

pentru a transforma acele momente într-o activitate mai atractivă pentru elevi, dar mingiile, culoarele 

pentru alergare și alte elemente educaționale rămân la fel de importante ca și înainte. Tehnologia, în 

acest caz AR, nu este un înlocuitor pentru exercițiile fizice efective pe care elevul trebuie să le 

îndeplinească. AR este un facilitator (enabler), un instrument care permite integrarea de experiențe și 

cunoștințe noi pe lângă activitățile sportive propriu-zise. Imaginați-vă că în locul clasicelor alergări în 

interiorul sălii de sport, elevii sunt învățați să coopereze într-un scenariu în care se folosește AR pentru 

a simula un joc de strategie, îndemânare și efort fizic.  

 În mod similar la Matematică și orice altă disciplină. Tehnologia este un facilitator, nu un 

înlocuitor. Explicațiile video pentru calculul unghiurilor în anumite figuri geometrice pot să faciliteze 

înțelegerea de către elev a respectivelor elemente teoretice, dar nu pot suplini sau înlocui exercițiul cu 

rigla și compasul sau calculul efectiv cu ajutorul pixului și foii de scris. Imaginați-vă cum s-ar desfășura 

o oră de Biologie care folosește tablete, aplicații de VR/AR în combinație cu diverse materiale tipărite, 

alături de modele ale organelor interne și microscop. AR îi dă elevului posibilitatea să vadă organele 

dintr-o anumită parte a corpului ca și cum ar naviga pe o hartă și să parcurgă drumul de la suprafața 

corpului, de la epidermă, până în cel mai mic loc cu putință, și anume în celulele care alcătuiesc un 

anume organ. Adăugați acestui mod de lucru la clasă și experiența senzorială directă, adică elevul să 

aibă posibilitatea să atingă modele din plastic sau ghips ale unor părți din corpul uman, să privească cu 

ajutorul microscopului celulele din organismul uman și să experimenteze folosind substanțe de contrast 

și diferite concentrații de compuși chimici. 

  Folosirea kiturilor educaționale nu este un lucru nou în învățământul românesc. Ele existau și 

înainte de 1989 (v. ilustrațiile 6.01.c-d, apoi comparați cu generațiile actuale de kituri educaționale – 

ilustrațiile 6.01.e-f), când unitățile de învățământ preuniversitar încă aveau laboratoare școlare și 

dispuneau de materiale consumabile pentru experimente. Această informație nu este de natură să ne 

determine să devenim nostalgici după sistemul educațional de dinainte de 1989, căci acele kituri 

educaționale nu se regăseau în toate școlile din România și nu erau folosite pe atât pe cât ar dori unii să 
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ne lase să credem. În realitate, ele erau folosite de profesori dedicați tot așa cum astăzi, alți profesori 

dedicați, sau poate chiar aceiași, apelează la noile tehnologii pentru a preda. Spre deosebire, totuși, de 

acel moment, astăzi avem multe alte tehnologii și resurse digitale care completează kiturile 

educaționale, deschizând un univers mult mai bogat din punct de vedere al reprezentării vizuale și al 

informației, facilitând cunoașterea prin experiențe cu totul noi. 

 

 

Captură de ecran 6.01.a. 

VR 360 Animation - Inside the Human Body 

(Sursa: SciencePictureCo, https://youtu.be/j_1spv3n7jA) 

 

 

Captură de ecran 6.01.b. 

BioBits: Low-cost education kits for molecular and synthetic biology 

(Sursa: Harvard University, https://youtu.be/VZT-sgVIYUs) 
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 Integrarea instrumentelor și tehnologiilor educaționale în predare-învățare presupune un efort 

nu numai din perspectivă financiară, ci poate mai ales din cea a practicilor pedagogice care trebuie 

regândite, reinventate. Pe de altă parte, schimbarea practicilor pedagogice nu trebuie să implice o 

creștere a nivelului de birocrație pentru cadrele didactice. Cu alte cuvinte, cadrele didactice trebuie să 

aibă libertatea de a decide mai mult asupra conținutului educațional pe care îl abordează.  

 

 

 

Ilustrația 6.01.c. 

Trusa Optik Montage Experiment fabricată în Republica 

Democrată Germană și distribuit în majoritatea școlilor din 

zonele urbane din România în anii 80 

(Sursa: https://tinyurl.com/y2rt5d5o) 

Ilustrația 6.01.e. 
Setul OPTICAL MICROSCOPY COURSE EDUCATIONAL 

KIT de la Thorlabs, mult mai avansat decât predecesorii săi 

(Sursa: https://tinyurl.com/y39wqw7s) 

  

  

Ilustrația 6.01.d. 

Trusa PEBE Modellbaukasten 7510 fabricată în Republica 

Democrată Germană și mai dificil de procurat în Republica 

Socialistă România 

(Sursa: https://tinyurl.com/y52xrb7l) 

Ilustrația 6.01.f. 
Setul SolarLab 1.0 de la SundanceSolarTM, 

ideală pentru orele de Fizică 

(Sursa: https://tinyurl.com/yys7qnb9) 

 

R01. Recomandări generale privind mixul de instrumente și tehnologii educaționale 

PLANIFICARE 

 1. La sfârșitul fiecărui an școlar, toate cadrele didactice își cartografiază instrumentele și tehnologiile 
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educaționale, precum și consumabilele de care vor avea nevoie în următorul an școlar, în funcție de 

fiecare conținut educațional pe care îl au de transmis viitorilor lor elevi. 

2. Inventarul instrumentelor și tehnologiilor educaționale al fiecărui profesor se dezbate la finalul anului 

școlar în catedră și se realizează o notă de necesitate care să acopere instrumentele și tehnologiile lipsă, 

uzate moral și fizic sau care au licențele expirate, dar și consumabilele ori serviciile de mentenanță. 

3. În cazul tehnologiilor educaționale, se va acorda prioritate soluțiilor deschise (freeware, shareware  

etc.). 

ACHIZIȚIE 

 1. Managementul unității de învățământ își elaborează un plan multi-anual de achiziții de instrumente și 

tehnologii educaționale în funcție de notele de necesitate furnizate de catedre/profesori și alocă un buget 

corespunzător necesarului existent. 

2. Se recomandă identificarea de finanțări alternative (scheme de finanțare cu fonduri dedicate 

învățământului, programe de sponsorizare dezvoltate de companii și/sau organizații non-guvernamentale 

etc.) care să suplinească eventualele dificultăți bugetare pe care unitatea de învățământ le întâmpină sau 

pentru suplini bugetul deja alocat. 

MANAGEMENT 

 1. Fiecare catedră organizează ateliere lunare pentru membrii săi în care sunt prezentate modalități de 

integrare a instrumentelor și tehnologiilor educaționale. 

2. La finalul fiecărui an școlar, fiecare profesor își auto-evaluează modul în care s-a folosit de 

instrumente și tehnologiile pe care le-a avut la dispoziție, identficând dificultățile cu care s-a confruntat 

și, ulterior, discutând cu colegii de catedră modalități de îmbunătățire a practicilor pedagogice. 

UTILIZARE 

 1. Durata efectivă a orelor, pentru a putea acomoda o utilizare eficace a instrumentelor și tehnologiilor 

educaționale, trebuie extinsă la 90 de minute.  

2. Elevii trebuie să aibă acces la instrumentele și tehnologiile educaționale, accentul la clasă punându-se 

pe experimente și corelarea informațiilor de natură teoretică cu fenomene observabile direct sau în 

format digital. 

3. Încurajarea elevilor să identifice – individual și colaborativ – fenomene și resurse noi care să ilustreze 

conținuturile educaționale abordare la fiecare oră în parte, cu accent pe aspecte transdisciplinare. 

 

R02. Recomandări generale privind infrastructura TIC a unei școli (hardware & software) 

PLANIFICARE 

 1. Fiecare școală trebuie să dezvolte cu ajutorul unor specialiști în EduTech, interni și/sau externi, un 

Masterplan privind infrastructura necesară. Acest Masterplan trebuie să prevadă pe etape de dotare 

echipamentele și 

2. Masterplanul trebuie să fie realizat nu numai în funcție de necesarul imediat de echipamente, ci și să 

prevadă dezvoltările ulterioare ale procesului educațional în cadrul acelei școli. Ca atare, profesorii 

trebuie să-și aloce o perioadă în care să dezbată direcția în care doresc să dezvolte orele pe care le țin, 

disciplinele pe care le predau, activitățile pe care le coordonează la clasă și în afara acesteia. 

3. Masterplanul trebuie să prevadă și servicii de mentenanță, monitorizare și securitate (fizică și 

cibernetică), precum și termenele de expirare/reînnoire ale licențelor. 

4. La elaborarea Masterplanului trebuie să se țină cont de performanțele echipamentelor care se doresc 
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achiziționate și de legislația europeană și națională în materie de poluare, securitate și sănătate în muncă. 

Atât individual, adică per echipament, cât și cumulativ, în sensul cumulării echipamentelor într-o sală de 

clasă, un laborator, un birou sau sală de lectură. 

ACHIZIȚIE 

 1. Orice achiziție de echipamente și de software trebuie să fie realizată în funcție de acest Masterplan, cu 

excepția situațiilor în care trebuie înlocuite componente defecte sau este necesară o îmbunătățire a 

performanțelor. 

MANAGEMENT 

 1. Școala trebuie să își dezvolte un set de proceduri interne privind utilizarea infrastructurii de care 

dispune. 

2. Anual, întregul personal didactic și administrativ al școlii trebuie să participe la cel puțin un training 

intern de 6-18 ore despre aplicarea procedurilor interne privind utilizarea infrastructurii. 

UTILIZARE 

 1. Înainte de fiecare utilizare a infrastructurii TIC și resurselor EduTech disponibile, cadrele didactice 

trebuie să se asigure că sunt funcționale și nu prezintă defecte care ar putea pune în pericol elevii. 

2. La fiecare oră în parte, cadrele didactice trebuie să reamintească elevilor cele mai importante măsuri 

de siguranță și securitate în utilizarea infrastructurii TIC și resurselor EduTech. 

 

 

§6.02. Integrarea transversală a EduTech în activitățile educaționale 
 

O abordare de genul celei descrise în secțiunea anterioară presupune, după cum deja am spus, o 

schimbare majoră de viziune atât în ceea ce privește conținuturile educaționale, cât și în practicile 

pedagogice. Se vorbește de ceva vreme despre trecerea la o abordare transdisciplinară iar unele țări au 

început să facă acest pas important. Însă, în România, realitatea este că formatul școlar actual și 

separarea rigidă a conținuturilor educaționale pe discipline tind să conserve modelul tradițional. 

Disciplinele rămân fixe pe poziții, păstrând acel caracter sectorial care nu este deloc de natură să 

încurajeze folosirea eficace a EduTech și nici să permită o integrarea transversală a tehnologiilor în 

procesele de predare-învățare. Dar ce înseamnă o „integrare transversală a EduTech”? 

 În primul rând, este vorba de o utilizare constantă a tehnologiilor. La ora actuală, majoritatea 

profesorilor nu folosesc sau nu pot să folosească (din motive ce nu țin de ei) instrumentele și 

tehnologiile pe care instituția de învățământ le pune la dispoziția lor. Acest lucru se traduce printr-o 

ineficiență semnificativă în ceea ce privește investiția în acele instrumente și tehnologii educaționale. 

Nu sunt deloc izolate cazurile în care echipamentele ajung să iasă din garanție sau din perioada de 

mentenanță fără a fi fost folosite mai mult de 10% din perioada de timp cât s-au aflat în proprietatea 

școlilor. În astfel de condiții, întrebarea „de ce aș investi într-un lucru care va fi folosit la mai puțin de 

10% din capacitatea lui” este perfect legitimă. 

 În al doilea rând, investițiile în infrastructura școlară au fost realizate într-o paradigmă în care 

utilizarea ei este exclusiv individuală, adică fiecare profesor folosește echipamentele TIC ca și cum ei 

ar lucra în propriul birou, singuri. De exemplu, un cadru didactic pregătește o lecție cu ajutorul unei 

prezentări de tip slideshow, ajunge în clasă și o rulează de pe un memory stick sau de pe laptopul 

personal, iar la final se retrage în cancelarie fără ca altcineva – colegii săi sau elevii – să aibă acces la 

acel document. Sau, înainte și după fiecare lecție, profesorul de Fizică instalează și strânge kiturile 

educaționale de care are nevoie, în restul timpului păstrându-le sub cheie într-un dulap din Laboratorul 
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de Fizică sau în propriul cabinet. Această situație este dată în primul rând de lipsa colaborării între 

cadrele didactice. Tehnologiile noi oferă posibilitatea de a trece peste astfel de impedimente. Folosind 

platformele de lucru colaborativ, profesorii pot să partajeze resursele educaționale pe care le folosesc și 

chiar să elimine timpii morți pe care îi petrec cu transferul documentelor și/sau automatizarea unor 

procese (feedback invers, teste online, distribuția de conținut educațional către elevi etc.) 

 În al treilea rând, integrarea transversală a EduTech presupune colaborarea între cadre 

didactice care predau conținuturi educaționale diferite pentru ca elemente din acele conținuturi să 

permită elevilor să dobândească o înțelegere a fenomenelor în complexitatea lor. De exemplu, profesorii 

care predau astăzi Geografie, Matematică și Fizică ar putea să explice mult mai eficace anumite 

fenomene dacă ele ar fi prezentate în mod coerent: profesorul de Geografie le-ar putea vorbi elevilor săi 

despre longitudine, latitudine, anotimpuri în diverse locuri de pe glob și solstiții, făcând legătura cu 

concepte din geometria spațială (sfera, elipsoid etc.) și din fizica (gravitație și câmp gravitațional, 

mișcarea corpurilor cerești – perihelion și aphelion, inversarea polilor solari etc.), iar la rândul lor 

ceilalți profesori să parcurgă drumul explicativ invers către conținuturile educaționale care le revin 

colegilor lor. 

 

R03. Recomandări generale privind integrarea transversală a EduTech 

 Impulsionarea colaborării între cadrele didactice, în afara catedrelor și împărțirii pe discipline, de 

către managementul instituțiilor de management (leadership educațional în sensul corect al 

termenului). 

 Utilizarea platformelor de lucru colaborativ pentru a planifica, dezvolta și folosi conținuturi și 

resurse educaționale deschise. 

 Orientarea predării către explicarea fenomenelor în locul segmentării pe discipline și teme 

tradiționale. 

 Utilizarea constantă a instrumentelor și tehnologiilor educaționale de către cadrele didactice atât în 

procesele de predare-învățare, cât și în evaluare, feedback și consiliere. 

 Folosirea bibliotecii ca centru de informare-documentare pentru elevi și cadre didactice și nu ca pe 

un depozit care păstrează temporar fondul de carte al școlii. 

 Încurajarea cadrelor didactice să distribuie propriile resurse educaționale în format deschis pe o 

platformă comună (fie actualele platforme RED gestionate de inspectoratele școlare județene, fie o 

viitoare Bibliotecă Școlară Virtuală), dar și a elevilor să dezvolte ei înșiși resurse educaționale. 

 

 

§6.03. Reconfigurarea spațiului educațional în vederea integrării EduTech 
 

Una dintre concluziile adiacente studiului nostru este aceea că spațiile educaționale actuale, adică 

clasele, laboratoarele, bibliotecile etc. din școlile românești, sunt inadecvate pentru un învățământ bazat 

sau cel puțin sprijinit de tehnologie. Chiar dacă s-au făcut eforturi în multe școli pentru a se achiziționa 

mobilier nou care să permită alte modele de aranjare a efectivelor de elevi decât cea clasică (rânduri de 

bănci), nu este vorba doar despre mobilier și cum îl poți poziționa pentru ca fiecare elev să vadă la o 

tablă inteligentă aflată în cealaltă parte a sălii de curs. În primul rând, trebuie să fie despre ce tipuri de 

activități au loc în acel spațiu și câți elevi ajung să-și petreacă orele acolo. A îngrămădi 25-30 de elevi 

în mai puțin de 50m
2
, fără să existe sistem de ventilație care să asigure o circulație corectă a aerului, 

fără lumină naturală, timp de 5 sau 6 ore pe zi, cu pauze între ore de 5 sau 10 minute, nu este doar 

inoportun, ci și nesănătos din punct de vedere psiho-social și somatic. Adăugați la acestea o medie de 

10 neoane, un video-proiector, un laptop cu boxe și poate o imprimantă; inevitabil temperatura în clasa 

respectivă va crește suficient cât să își pună amprenta asupra dinamicii grupului. Stările de anxietate, 
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nervozitate, iritabilitate, de somnolență sunt amplificate în acest scenariu care se repetă în aproape toate 

școlile publice din România. 

 Pe de altă parte, împărțirea actuală a spațiului de care dispune o instituție de învățământ și 

orarul zilnic promovează un mod inuman de lucru: programul începe la ore la care efortul intelectual 

este în mod natural diminuat pentru un tânăr (orele 8.00 sau chiar 7.30 pentru ciclul primar și gimnazial, 

orele 12.00 sau 13.00 pentru ciclul liceal, după ce trezirea are loc la orele 6.00 sau 6.30), iar pauzele 

sunt prea scurte pentru a permite creierului să se odihnească după un efort intelectual susținut (5 sau 10 

minute la fiecare 50 de minute de activitate didactică, adeseori și aceste pauze fiind scurtate cu alte 

activități – administrative, didactice, operaționale etc.). Organizația Mondială a Muncii (ILO), după 

îndelungi studii privind sănătatea angajaților și productivitatea muncii, a stabilit un standard de 40 de 

ore de lucru pe săptămână pentru adulți. Elevii români, de cele mai multe ori, petrec săptămânal tot 

atâta timp sau chiar mai mult cu activități educaționale: în medie, 5-6 ore zilnic la școală, iar alte 3-5 

ore făcând teme și/sau luând meditații. În orele petrecute la școală, elevii nu au timp de repaos și nici nu 

au efectiv unde să stea cu ochii închiși și să se odihnească pentru că nu există o zona în clasă destinată 

pauzelor. Cum de altfel nu există nici spații destinate lecturii și nici timp pentru așa ceva la școală. 

Imaginați-vă că la efortul intelectual se adaugă și efortul fizic, în sala sau pe terenurile de sport, iar 

acum, oricât de absurd ar părea comparația, avem o imagine similară cu cea a antrenamentului trupelor 

de elită, cărora, după exerciții fizice intense, li se cere să rezolve exerciții simple de matematică sau de 

orientare în spațiu.  

 Cu siguranță că spațiile educaționale existente cu greu pot fi reconfigurate, mai ales în contextul 

unei subfinanțări cronice a sistemului educațional românesc. Dar orice investiție programată în dotarea 

cu tehnologie a școlilor trebuie să implice o reconfigurare a spațiului nu numai din perspectiva prezenței 

unor echipamente, ci și din cea a fluxului de procese educaționale și a considerentelor care țin de 

protejarea sănătății minorului. Școala nu trebuie să fie un factor de stres și să funcționeze ca un 

demotivator, ci de atragere a elevului către cunoaștere, ceea ce nu poate fi realizat în contextul în care 

procesele educaționale nu oferă nici un fel de confort și ergonomie tânărului. 

 Mai mult decât atât, odată cu reconfigurarea spațiilor educaționale trebuie să se regândească și 

programul zilnic al elevilor, să se diminueze efectivele per clasă la 20 de elevi și să se asigure un 

profesor suport/asistent mai ales la grupele care au în componența lor elevi cu dificultăți de învățare (de 

la elevi cu dislexie până la elevi care au dificultăți de învățare din cauza unor probleme de vedere, 

condițiilor sociale particulare etc.). O propunere concretă de program zilnic (luni-sâmbătă) poate fi 

următoarea: elevii se vor afla în spațiul educațional destinat grupei din care fac parte în intervalul orar 

08.00 și 16.00, cu o pauză de prânz (la cantina școlii) între orele 11.30-12.30. Orele de predare-învățare 

vor avea 75 de minute dispuse în 4 momente distincte zilnic: 09.00-10.15, 10.15-11.30, și 13.00-14.15, 

14.15-15.30. Între orele 8.00-9.00, elevii vor avea activități de tutorat sau orice altă activitate 

academică, iar în intervalele 12.30-13.00 și 15.30-16.00 vor avea timp dedicat repaosului sau lecturii, 

după opțiunea fiecăruia. Pentru ca un astfel de program să poată fi implementat, este nevoie de multe 

alte schimbări pe lângă cea legată de spațiul fizic din clasă (de exemplu, introducerea unui sistem 

transdisciplinar de predare în locul disciplinelor tradiționale, schimbarea practicilor pedagogice, 

eliminarea temelor și concentrarea pe angajarea elevilor în activități de învățare adecvate vârstei, 

dispariția catalogului pe hârtie cu recuperarea căruia profesorii pierd minute bune în cancelarie, 

existența unei cantine școlare ș.a.m.d.). Într-un program de acest fel, în funcție de vârsta elevilor, 

aceștia nu ar trebui să depășească un procent de 30% din timp în care sunt expuși la lumina albastră. 

 

 În al doilea rând, este nevoie de o reconfigurare a spațiilor educaționale pentru a putea să 

găzduiască un număr în creștere de echipamente. De exemplu, multe școli din sistemul public de 

învățământ au rețeaua electrică subdimensionată relativ la numărul de calculatoare, table inteligente și 
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alți consumatori existenți în sălile de curs, laboratoare, birouri și alte spații. Este nevoie de o atenție 

specială și din acest punct de vedere, nu numai din cel al ergonomiei și organizării spațiului.  

 

R04. Recomandări generale privind reconfigurarea spațiului educațional 

 Înainte de orice proces de reconfigurare a spațiului educațional, trebuie stabilite cel puțin 

următoarele aspecte: 

o ce tipuri de activități vor avea loc în spațiile destinate proceselor educaționale – nu numai 

activități strict de predare-învățare, ci și de altă natură (repaos, lectură individuală, 

activități de grup etc.); 

o ce tipuri de tehnologii educaționale vor fi încadrate în spațiul fizic disponibil; 

o cum se poate asigura lumină naturală și o ventilație corectă a spațiilor educaționale. 

 Spațiile educaționale trebuie să fie flexibile astfel încât să permită ajustarea și reajustarea 

permanentă a zonelor de învățare, experiențiale și de repaos. 

 Utilizarea pereților transparenți pentru spațiile administrative poate contribui la formarea și 

consolidarea unei culturi a transparenței și încrederii, dar în cazul spațiilor educaționale propriu-

zise (clase) nu este decât o cale de acces pentru factori perturbatori, care afectează atenția elevilor 

și cadrelor didactice. 

 Asigurarea unei ventilații corecte a fiecărui spațiul educațional, administrativ și tehnic în parte. 

 Asigurarea unui sistem de monitorizare video a spațiilor școlare și de acces pe bază de cartelă cel 

puțin pentru spațiile administrative (inclusiv arhivă) și tehnice. 

 Asigurarea de uși anti-panică pentru toate spațiile educaționale și holurile de acces. 

 Configurarea unui spațiu destinat serverelor și altor echipamente sensibile (fără răcire cu freon) 

care să fie dotat cu sistem de stingere cu gaz inert (NOVEC
TM

 1230). 

 

 

§6.04. Școala drept catalizator al dezvoltării comunitare 

 cu ajutorul EduTech 
 

Instituțiile de învățământ preuniversitar din România sunt atât pentru ministerul de resort și autoritățile 

locale, cât și pentru comunitățile școlare un spațiu destinat exclusiv elevilor. Chiar dacă sălile de sport 

și sălile de festivități au ajuns să fie închiriate pentru diverse activități educaționale externe (de 

exemplu, cluburi de dans, arte marțiale etc.), spațiile de învățare rămân de cele mai multe ori închise 

pentru alte activități decât cele prevăzute în programa școlară sau cu alte categorii de beneficiari decât 

elevii.
1
 Această viziune își are originea în misiunea tradițională a școlii, și anume aceea de a forma 

tinerii, și este greu de schimbat. În literatura de specialitate este cunoscută și ca modelul birocratic, 

fiindcă la baza sa se află o uriașă lipsă de încredere în profesori și în conducerea școlilor, care se 

manifestă printr-o proceduralizare excesivă a proceselor educaționale și administrative, precum și 

printr-un control pe multiple paliere și din direcții diferite (strict în contextul românesc, dinspre 

minister, instituții din subordinea ministerului, inspectorate, dar și primării sau prefecturi). Acest model 

este recunoscut pentru rigiditatea sa și reticența la schimbare. 

 Modelului birocratic i se opune folosirea duală (dual use) a infrastructurii și resurselor școlare. 

În cartea sa Regenerating Schools. Leading Transformation of Standards and Services through 

Community Engagement, Malcolm Groves descrie un proces în patru etape prin care școlile pot fi mai 

                                                      
1 Există multe situații în care autoritățile locale nu permit închirierea sălilor de curs pe care tocmai le-au dotat de teamă ca 

investiția făcută în mobilier școlar, în echipamente etc. să nu fie irosită înainte ca elevii să fi beneficiat de ea. Mai ales în 

condițiile în care astfel de investiții presupun un proces destul de costisitor și îndelungat (de exemplu, licitații publice), ce ar 

îngreuna o eventuală refacere înainte de revenirea copiilor la școală în luna septembrie. 
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implicate în dezvoltarea comunităților din care fac parte. Folosirea duală a școlilor corespunde celei de-

a doua faze, în care aceasta pune la dispoziția comunității resursele în care chiar aceasta din urmă a 

investit prin intermediul autorităților locale sau centrale: 

„Această fază privește resurse fizice ale școlii ca pe o resursă economică și socială pentru 

comunitatea mai largă [decât cea școlară]. Infrastructura și resursele pot fi folosite într-o manieră 

cost-eficientă pentru alte scopuri atunci când nu sunt necesare pentru datoria statutară principală a 

școlii.”
2
 

În cea de-a treia fază, școala devine un actor important în construirea capitalului social, adică a țesăturii 

sociale complexe care se manifestă la nivel comunității prin încredere reciprocă. „Argumentul este 

acela că societățile cu un grad ridicat de încredere au un avantaj competitiv enorm față de societățile 

legaliste, în care suspiciunea este o valoare culturală. Acest lucru se întâmplă fiindcă în organizațiile cu 

un grad ridicat de încredere scad costurile tranzacționale.” Transpus la nivelul școlilor, cu cât gradul de 

încredere între profesori, între profesori și elevi, între profesori și conducere este mai ridicat, cu atât 

crește nivelul cooperării benevole (adică din proprie inițiativă, nu prin constrângere) și „calitatea 

interacțiunii zilnice”, ceea ce, după cum notează Groves, are un impact asupra performanței instituțiilor 

de învățământ pe termen lung.
3
 

 Indiferent dacă adoptăm perspectiva lui Groves sau a altor experți în educație, la ora actuală 

există o nevoie reală de deschidere a spațiilor de învățare și resurselor EduTech din școlile publice din 

România către alți beneficiari. De exemplu, în contextul unei digitalizări accelerate a sistemului public, 

în special a acelor componente și servicii care presupun obligația interacțiunii cetățeanului cu 

autoritățile publice (administrație fiscală locală, servicii de cadastrare și eliberări autorizații etc.), 

programele de alfabetizare digitală destinate pensionarilor și persoanelor din diferite grupuri 

defavorizate pot ajuta nu numai sectorul public să funcționeze mai eficient, ci și școala, prin 

diversificarea surselor de finanțare.
4
 

 

R05. Recomandări privind deschiderea școlilor către îndeplinirea unui rol mai activ în dezvoltarea 

comunitară folosind EduTech 

A. Recomandări generale 

 Asigurarea premiselor pentru o creștere a performanței manageriale la nivelul instituțiilor de 

învățământ preuniversitar prin: 

o degrevarea echipei de conducere de activități didactice pe perioada mandatului și 

considerarea perioadei respective drept experiență profesională relevantă (în domeniul 

numit generic Management educațional) pentru cadrele didactice care doresc să se 

întoarcă la catedră; 

o evaluarea performanței manageriale și în funcție de criterii care se referă la modul în care 

conducerea școlii a dezvoltat programe și proiecte ce adresează probleme specifice 

comunității locale și vizează alte categorii de beneficiari decât elevii proprii; 

o creșterea gradului de autonomie decizională a managementului școlilor în raport cu 

autoritățile locale și depolitizarea funcțiilor de conducere, a consiliului de administrație al 

școlilor și al întregii activități educaționale; 

o eliminarea restricțiilor privind plata prin alte forme contractuale (decât „plata cu ora”) 

pentru cadrele didactice care se implică în activități, proiecte și programe care nu fac parte 

din activitatea didactică sau administrativă din fișa postului. 

                                                      
2 Malcolm Groves et al. (2008), Regenerating Schools. Leading Transformation of Standards and Services through Community 

Engagement; Network Continuum, p. 28. 
3 Ibidem, pp. 28-29. 
4 Se pot face proiecte cu fonduri europene pentru astfel de activități sau se pot dezvolta parteneriate cu autoritățile locale sau 

organizații non-guvernamentale pentru a finanța programe care răspund acestei nevoi imediate. 
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 Coalizarea instituțiilor de învățământ preuniversitar dintr-o anumită regiune pentru a dezvolta și 

oferi în comun programe de informare și formare destinate comunității locale. 

B. Recomandări privind utilizarea EduTech în programe de dezvoltare comunitară 

 Asigurarea accesibilității infrastructurii și resurselor educaționale pentru alte categorii de 

beneficiari decât elevii prin: 

o asigurarea unui mobilier adecvat și o dispunere ergonomică a echipamentelor;
 5
 

o asigurarea mentenanței pentru EduTech și în perioada cât acestea nu sunt folosite de către 

elevi.
6
 

 Impulsionarea cadrelor didactice să dezvolte resurse educaționale deschise pentru alte categorii de 

beneficiari decât elevii. 

 Dezvoltarea de programe de dezvoltare a competențelor digitale pentru cetățeni. 

 

 Școala poate fi mult mai mult decât un furnizor de programe de formare pentru cei care nu au 

competențe digitale. Ea poate servi și drept centru social și cultural, unde poate fi catalizatorul unor 

interacțiuni digitale între cei care au plecat din țară și comunitățile din care provin. În special în 

comunitățile mici, rurale sau mic-urbane, școlile pot să dezvolte conținut digital care să reconecteze pe 

cei plecați din țară cu comunitatea locală, cu tradițiile și identitatea etnică a acestora. Exodul început în 

anii 90 și agravat în ultimul deceniu poate fi privit ca o tragedie sau, dimpotrivă, ca pe o oportunitate 

pentru școli de a ajunge dincolo de granițele propriei comunități academice și chiar să dezvolte 

parteneriate cu instituții similare din alte țări în care învață elevi de origine română. Nu este deloc dificil 

sau contra-intuitiv să ne imaginăm un scenariu în care părinții români ai unor copii înscriși la o școală 

din sudul Franței apelează la resurse educaționale deschise oferite chiar de școala în care ei au învățat în 

România pentru a explica propriilor copii lucruri pe care aceștia le învață acum, la rândul lor, în școlile 

franceze. Sau un scenariu în care o școală din Italia sau din Germania contactează o școală din România 

pentru a dezvolta proiecte sau resurse educaționale digitale prin care beneficiarii lor, elevi de origine 

română, să fie asistați în procesul de redescoperire a moștenirii lor culturale. 

 

 

§6.05. Evaluarea integrării EduTech 
 

În ultimii ani, experți din toată lumea s-au întrebat în ce fel poate fi evaluată integrarea tehnologiei în 

educație. Au fost dezvoltate diverse grile, matrice și modele de evaluare care, ulterior, să poată arată că 

există o relație cauzală între utilizarea tehnologiilor în procesele de predare-învățare și creșterea 

performanței școlare. Cu toate acestea, studiile publicate până acum nu au reușit să stabilească o astfel 

de relație. Poate și pentru că este nevoie de cercetări longitudinale derulate pe perioade de timp mai 

lungi de 10 ani sau fiindcă performanța școlară este un fenomen mult mai complex. În cele ce urmează 

nu vom face o recenzie a acestor cercetări, ci ne vom limita la a atrage atenția asupra unor aspecte și 

vom propune noi înșine o matrice care să stea la baza dezvoltării unor indicatori pentru evaluarea 

integrării tehnologiilor educaționale în context românesc. 

 Înainte de toate trebuie să încadrăm foarte bine ce ne interesează. De exemplu, una este „să 

evaluezi integrarea TIC în educație”, unde acest lucru poate să însemne fie o analiză a modului în care 

TIC este folosit în procesele educaționale, fie o analiză a politicii prin care se susține utilizarea TIC în 

educație, altceva „să evaluezi integrarea tehnologiilor educaționale”, care se referă și la alte tehnologii 

                                                      
5A nu se uita faptul că mobilierul folosit de elevi este cel mai adesea imposibil de folosit de adulți (scaune prea mici, mese nu 

suficient de înalte etc.). 
6 Se întâmplă adeseori ca serviciile de mentenanță pentru echipamentele să fie plătite doar pentru 10 sau 11 luni (septembrie-

iunie/iulie) în loc de un an întreg sau pentru perioade strict delimitate (6, 12 sau, în cazuri rare, 24 de luni) după achiziționarea 

lor. Serviciile de mentenanță nu sunt un moft, ci o necesitate. 
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decât TIC și are în vedere procese, și cu totul altceva „să evaluezi impactul TIC în educație”, care este 

despre cât schimbă utilizarea TIC procesele educaționale și rezultatele școlare. 

În al doilea rând, trebuie să distingem între diferite tipuri de evaluări. În funcție de scopul unei 

asemenea evaluări, putem fi interesați să oferim un punct de pornire pentru o viitoare politică publică, 

să determinăm la nivel local sau instituțional dacă investiția în tehnologie a fost eficientă sau să 

măsurăm, la nivelul corpului profesoral, al practicilor pedagogice și rezultatelor elevilor, impactul 

tehnologiilor educaționale. Scopul lor fiind diferit, și abordările vor fi diferite. În primul caz, evaluarea 

se va concentra pe infrastructura existentă, pe costurile pe care le implică folosirea ei, pe discrepanțe la 

nivel macro și influența conținuturilor educaționale asupra folosirii infrastructurii, pe factori socio-

economici care influențează utilizarea tehnologiei ș.a.m.d. La nivel local sau instituțional, evaluarea se 

va concentra mai degrabă pe cât de mult sunt folosite echipamentele în raport cu investiția în ele. De 

exemplu, dacă o primărie investește într-un sistem de management educațional integrat, atunci va fi 

interesată să vadă cât timp este folosit acel sistem de management, dacă s-au eficientizat procesele 

administrative, dacă accesul la acest sistem a determinat o schimbare în percepția beneficiarilor ultimi 

(elevi și părinți) față de modul de comunicare cu școala. La nivel micro, evaluarea s-ar putea uita la 

practicile pedagogice pe care un profesor le folosește la ore sau s-ar putea focaliza pe percepția elevilor 

față de tehnologie și performanțele lor comparativ cu ale unui alt grup de elevi care nu beneficiază de o 

educație bazată pe tehnologie. Există și un al patrulea tip de evaluare, care vizează tot nivelul micro, dar 

care are drept scop obținerea unui proces de reflecție care să conducă la modalități de îmbunătățire a 

proceselor  educaționale și nu numai. În acest din urmă caz, procesul de reflecție este mai important 

decât evaluarea în sine căci el impune o curbă a învățării la nivel de instituție de învățământ. 

 Această distincție are la bază o nevoie particulară, și anume aceea de a analiza modul în care se 

schimbă educația sub influența tehnologiei și de a lua decizii cu privire la progresul modelului paideic. 

Cu toate acestea, a căuta un instrument de ierarhizare a școlilor în funcție de cât de mult sau cât de puțin 

folosesc tehnologia – chiar și atunci când avem impresia că am inventat o grilă ingenioasă care să 

măsoare nivelul de e-maturitate sau de integrare a tehnologiilor în procesele educaționale – este o 

greșeală similară celei din mediul universitar în care s-a căutat ierarhizarea instituțiilor de învățământ 

superior, a facultăților și departamentelor în funcție de numărul publicațiilor științifice de tip ISI. 

 În al treilea rând, orice evaluare de acest fel este dependentă de datele pe care se bazează. 

Experții din sistemul public, și nu numai, sunt adesea obsedați de nevoia de a pune cifre și grafice în 

documentele pe care le produc (probabil și fiindcă prea puțină lume mai are răbdarea necesară lecturii 

unor documente care descriu fenomene complexe). Însă evaluările strict cantitative pot induce în eroare 

mult mai ușor decât o analiză calitativă a fenomenului care ne interesează. Ca atare, este nevoie de un 

mix de metodologii, care folosesc nu numai date statistice și evaluări ale percepției. 

 Nu în ultimul rând, o evaluare serioasă nu este despre raportul de evaluare, ci despre procesul 

de reflecție care trebuie să însoțească procesul de evaluare și raportarea efectivă. De asemenea, nu poate 

fi punctuală, adică realizată o singură dată, ci trebuie ca datele să fie comparate de la an la an pentru a 

putea ajunge la concluzii pertinente. Evaluarea nu este un examen pe care sistemul educațional, 

instituțiile de învățământ sau profesorii sunt chemați să-l susțină.  

 Tabelul de mai jos
7
 prezintă pe scurt un model de a privi evaluarea impactului tehnologiilor 

educaționale. El este gândit pe scenarii care descriu cum se petrec lucrurile într-o școală, la clasă și în 

afara acesteia. Rostul acestui model nu este acela de a măsura, ci de a fi punctul de plecare pentru o 

reflecție instituționalizată asupra subiectelor pe care le-am avut în vedere. Am optat pentru un model cu 

trei scenarii, însă numărul optim de scenarii este de cinci, pentru a permite o contextualizare mai mare a 

evaluării. De asemenea, cele opt arii – infrastructură, resurse, curriculum, predare, învățare, 

comunicare, activități extra-școlare și performanță școlară – pot fi suplinite astfel încât să permită o 

                                                      
7 Varianta completă a acestuia este disponibilă la cerere pe www.cristian-ducu.ro. 
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evaluare comprehensivă a modului în care instituția, profesorii, elevii și aparținătorii interacționează cu 

tehnologiile de care dispune școala în cauză. 

 O altă limită a modelului de mai jos este dată de faptul că evaluează exclusiv folosirea EduTech 

în raport cu activitatea principală a instituțiilor de învățământ preuniversitar și beneficiarii ei direcți. 

Pentru o școală care dezvoltă proiecte și programe pentru alte categorii de beneficiari, acest model 

poate fi extins încât să le includă și pe acelea. Cu toate acestea, este de preferat ca tabelele care permit 

evaluarea integrării EduTech pentru activitatea principală a școlilor și activitățile secundare să fie 

diferite.  

 

ARIE 

NIVEL EVALUARE 

ȘCOALĂ PROFESORI ELEVI APARȚINĂTORI 

I. INFRASTRUCTURĂ 

(a) Acces și conectivitate Scenariul 1. Școala nu 

este conectată la Internet 

Scenariul 2. Școala este 

conectată la Internet, dar 

întâmpină dificultăți de 

conectivitate 

Scenariul 3. Școala este 

conectată la Internet și 

deține multiple multiple 

abonamente pentru a 

asigura un acces facil 

pentru toți utilizatorii 

Scenariul 1. Cadrele 

didactice nu au acces la 

Internet 

Scenariul 2. Majoritatea 

cadrelor didactice 

beneficiază de acces 

restricționat la 

conexiunea de Internet 

în baza unei parole pe 

care este greu să o 

obțină 

Scenariul 3. Cadrele 

didactice beneficiază de 

acces liber la conexiunea 

la Internet 

Scenariul 1. Elevii nu 

beneficiază de acces la 

Internet 

Scenariul 2. Există o 

conexiune la Internet 

dedicată elevilor, dar 

aceasta nu este folosită 

întrucât este restricționat 

accesul pe baza de 

parolă 

Scenariul 3. Elevii 

beneficiază de acces 

liber sau pe bază de 

parolă la Internet 

Scenariul 1. 

Aparținătorilor nu li 

se oferă acces la 

Internet 

Scenariul 2. 

Aparținătorilor li se 

oferă acces 

restricționat la 

Internet 

Scenariul 3. 

Aparținătorii au acces 

liber la Internet 

II. RESURSE 

     

III. CURRICULUM 

(a) Programa școlară     

(b) Conținuturi 

educaționale 

    

IV. PREDARE 

(a) Suport Scenariul 1. Școala 

descurajează trecerea la 

un model de predare 

bazat pe tehnologii 

Scenariul 2. Școala nu 

are o poziție 

instituțională cu privire 

la 

încurajarea/descurajarea 

trecerii la un model de 

predare bazat pe 

tehnologii 

Scenariul 1. Profesorii 

sunt descurajați să treacă 

la un model de predare 

bazat pe tehnologii 

Scenariul 2. Profesorii 

nu beneficiază de nici un 

fel de suport din partea 

școlii pentru a trece către 

un model de predare 

bazat pe tehnologii, dar 

nici nu i se pun opreliști 

Scenariul 3. Profesorii 

Scenariul 1. Elevii sunt 

educați că modelul 

tradițional de predare 

este singurul viabil 

Scenariul 2. Elevii sunt 

indiferenți față de 

modelul de predare 

Scenariul 3. Elevii sunt 

interesați și solicită 

trecerea la un model de 

predare bazat pe 

tehnologii 

 

Scenariul 1. 

Aparținătorii sunt 

convinși/constrânși să 

accepte modelul 

tradițional de predare 

Scenariul 2. 

Aparținătorii sunt 

indiferenți față de 

modelul de predare 

Scenariul 3. 

Aparținătorii sunt 

interesați și solicită 
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Scenariul 3. Școala 

depune eforturi pentru 

trecerea la un model de 

predare bazat pe 

tehnologii 

beneficiază de suport 

pentru a trece către un 

model de predare bazat 

pe tehnologii 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

trecerea la un model 

de predare bazat pe 

tehnologii 

(b) Practici pedagogice     

V. ÎNVĂȚARE 

     

VI. COMUNICARE 

(a) Evaluare și feedback     

(b) Feedback invers     

(c) Consiliere     

VII. ACTIVITĂȚI EXTRA-ȘCOLARE 

     

VIII. PERFORMANȚĂ ȘCOLARĂ 
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